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.Deklaratë universale
E miratuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara

Puna vullnetare është një prej shtyllave themelore 
të shoqërisë qytetare që i ringjall synimet më fisnike 
të njeriut - angazhimin për paqe, liri, mundësi të 
barabarta, siguri dhe drejtësi për të gjithë njerëzit.

Ne këtë kohë të globalizimit dhe ndryshimeve të 
përhershme bota bëhet gjithnjë më shumë e vogël 
dhe më e ndërlikuar. Ngjarjet në të, gjithnjë e më shumë janë të varura 
njëra prej tjetrës dhe më komplekse. Puna vullnetare e më shumë 
veprimtaritë e individëve apo grupeve japin:
- mundësi për arritjen dhe përforcimin e vlerave njerëzore si bashkësia, 
kujdesi dhe ndihma
- individit si anëtar i bashkësisë, i cili tërë jetën ka mësuar, 
dhe është rritur, i jep mundësi për arritjen e të drejtave të tij dhe 
përgjegjësi dhe realizim të të gjitha potencialeve njerëzore të tij.
- mundësi për tejkalimin e ndryshimeve të cilat na ndajnë nga të jetuarit së bashku, në bashkësi të 
  shëndosha dhe të qëndrueshme, së bashku të punojmë dhe të kërkojmë zgjidhje për të gjitha pro-
  blemet e përbashkëta.

Në agimin e mijëvjeçarit të ri puna vullnetare është element i rëndësishëm për çdo shoqëri. 
Deklarata e Kombeve të Bashkuara thekson se "ne njerëzit" kemi fuqi ta ndryshojmë 
botën përmes ndërrimit të veprimeve dhe efektet praktike te tyre.

Kjo deklaratë e mbështet të drejtën e të gjitha grave, burrave dhe fëmijëve 
që lirisht të bashkohen për punë vullnetare, pa marrë parasysh përkatësisë 
etnike, fetare, gjinore, gjendjen shëndetësore ose gjendjen shoqërore dhe 
ekonomike. Te gjithë njerëzit në botë duhet të kenë të drejtë që lirisht të 
ofrojnë kohën e tyre të lirë, talentin ose energjinë e tyre individëve të tjerë 
ose grupeve për veprimtari të veçantë, në mënyrë individuale ose me grupe, 
pa pritur shpërblim në të holla.

Përpiqemi të zhvillojmë punë vullnetare, e cila:
 - do të shpinte drejt bashkëpunimit të të gjithë grupit, 
vullnetarët do t'i njohin vështirësitë dhe do të fillojnë 
me zgjidhjen e tyre
- ia huazon zërin atyre që nuk mund të flasin për vete
- të tjerëve i mundëson inkuadrim në punë vullnetare 
- e plotëson, por nuk e kompenson veprimtarinë përgjegjëse 
të sektorëve të tjerë dhe punën e punëtorëve të paguar
- i mundësojmë njerëzve arritjen të njohurive të reja, aftësi dhe zhvillim 
më të mirë të potencialeve të tyre, vetëbesim dhe krijimtari.
- e mbështet solidaritetin brenda familjes, bashkësisë, shtetit dhe botës.



Udhëheqësit e:
- të gjitha sektoreve duhet të bashkohen në “qendra vullnetare” të fuqishme, 
të dukshme dhe efektive, në nivel lokal dhe shtetërore, si organizata themelore 
për punë vullnetare
- qeverive duhet t'i mundësojnë të gjithë njerëzve të drejta për punë vullnetare, 
  t'i mënjanojnë të gjitha pengesat juridike për bashkëpunim, t'i përfshijnë vullnetarët në punën e 
  tyre, dhe të gjejnë mjete për organizatat joqeveritare për promovimin dhe përkrahjen e mobilizimit 
  efektiv dhe udhëheqjes së vullnetarëve 
- ndërmarrjeve duhet t'i inkurajojnë punëtorët e tyre që të kryejnë punë vullnetare 
  në bashkësitë e tyre, dhe me fuqi njerëzore dhe mjete financiare ta përkrahin 
  zhvillimin e punës vullnetare

Përgjegjësia e vullnetarëve, organizatës dhe grupit përmes të cilëve 
veprojnë, sipas mendimit tonë është:

1. Krijimi i mjedisit ku vullnetarët me punën e tyre domethënëse kontribuojnë 
    për arritjen e qëllimeve të caktuara.

2. Caktimi i kritereve për pjesëmarrjen e vullnetarëve, duke i përfshirë edhe 
    kushtet me të cilët obligimet e organizatës dhe vullnetarit mund të ndërpri-
    ten, dhe për hartimin e  politikës për udhëheqjen e veprimtarive vullnetare.

3. Sigurimi i mbrojtjes adekuate të vullnetarëve dhe për ata të cilëve u ndihmojnë.

4. Ofrimi i aftësimit adekuat, vlerësimit të rregullt të punës dhe pranimit të meritave të vullnetarëve.

5. Sigurimi i qasjes dhe mundësive për bashkëpunim të të gjithëve, përmes mënjanimit të kufizimeve 
    fizike, ekonomike, shoqërore dhe kulturore. 

Duke i respektuar të drejtat themelore të njeriut, siç janë theksuar në Deklaratën për të 
drejtat e njeriut të Kombeve të Bashkuara, parimet e punës vullnetare dhe përgjegjësisë 
të vullnetarëve dhe organizatave me të cilat janë të lidhura, bëjmë thirrje:

TË GJITHË VULLNETARËT ta shprehin besimin e tyre në punën vullnetare 
si forcë ndërmjetësues kreative, e cila: 

- krijon bashkësi të shëndosha dhe të qëndrueshme, që e respektojnë dinji-
  tetin e të gjithë njerëzve

- i inkurajon njerëzit t'i fitojnë të drejtat e tyre të cilat i kanë si qenie njerëzore 
  dhe në këtë mënyrë ta përmirësojnë jetën 

- ndihmon në zgjidhjen e problemeve sociale, kulturore dhe ekonomike, dhe 
  problemeve të mjedisit natyrore, dhe  

- ndërton shoqëri të drejtë dhe humane përmes bashkëpunimit global. 

Dëshira dhe gatishmëria për ndryshimin e gjendjeve të caktuara. Shfrytëzoi njohuritë dhe aftësitë për mirëqenien e njeriut dhe bashkësisë.



- mediave duhet të informojnë për punën vullnetare dhe duhet të publikojnë 
   informata të cilat do t'i ndihmojnë dhe inkurajojnë njerëzit për punë 
   vullnetare

- arsimit duhet t'i inkurajojnë njerëzit e të gjitha moshave për punë vullnetare, 
  përmes krijimit të mu-
  ndësive për mësim nga kryerja e punës vullnetare

- institucioneve fetare duhet ta paraqesin punën vullnetare si jehonë ade-
  kuate e nevojës shpirtërore të secilit për të ndihmuar

- organizatave joqeveritare duhet tu krijojnë vullnetarëve kushte të volitshme, dhe me forca njerë-
  zore dhe mjete financiare të kontribuojnë për kyçjen e tyre efektive.

Kombet e Bashkuara duhet ta shpallin këtë dhjetëvjetor për "Dhjetëvjetor të punës vullnetare dhe 
shoqërisë qytetare" dhe me këtë ta njohin “V e kuqe” si shenjë universale për punë vullnetare.

Lidhja ndërkombëtare për punë vullnetare (IAVE) i bën thirrje të gjithë 
vullnetarëve dhe udhëheqësve në të gjitha sferat në tërë botën që të bash-
kohen si partnerë për promovim dhe mbështetje të punës vullnetare efektive 
dhe të arritshme për secilin, që duhet të jenë simbol i solidaritetit i të gjithë 
njerëzve dhe popujve. Lidhja ndërkombëtare i bën thirrje të gjitha organizata-
ve vullnetare në botë për hulumtim, komentim dhe realizim të Deklaratës uni-
versale, përmes punës së tyre. 

Deklarata është miratuar nga Këshilli drejtues ndërkombëtar i Lidhjes 
ndërkombëtare për punë vullnetare (IAVE  International Association for 
Volunteer Effort), në konferencën botërore të 16 me radhë për vullnetarë 

në Amsterdam, Holandë, në janar të vitit 2001 - viti ndërkombëtar i 
vullnetarëve të OKB-së. 

Shoqërohu me të tjerët me ide të ngjashme për përmirësimin e kushteve tuaja, mbrojtjen e mjedisit dhe krijimin 
e kushteve për jetesë shoqërore. 
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